
De	  spreekwoordelijke	  puntjes	  op	  de	  i	  
Terwijl	  op	  veel	  scholen	  de	  schoolreisjes	  plaats	  vinden,	  de	  schoolkampen	  gevierd	  worden	  en	  het	  
aftellen	  naar	  de	  zomervakantie	  is	  begonnen,	  zijn	  wij	  aan	  het	  aftellen	  naar	  het	  moment	  waarop	  wij	  
kunnen	  zeggen	  “onze	  school	  komt	  er!”	  

Wij	  zijn	  druk	  bezig	  om	  de	  puntjes	  op	  de	  i	  te	  zetten.	  De	  i	  van	  interactie,	  de	  i	  van	  iPads,	  de	  i	  van	  
inrichting,	  de	  i	  van	  informatiemanagement	  en	  de	  i	  van	  intrinsieke	  motivatie.	  Tijdens	  de	  bijeenkomst	  
van	  scholen	  die	  het	  schoolmodel	  van	  o4nt	  willen	  gaan	  implementeren	  kregen	  wij	  een	  uitgebreide	  
toelichting	  op	  de	  structuur,	  de	  gebruikte	  apps	  en	  programma’s	  waarmee	  wij	  dat	  leren	  in	  die	  virtuele	  
omgeving	  vorm	  kunnen	  geven.	  Maar	  de	  Steve	  JobsSchool	  is	  natuurlijk	  veel	  meer	  dan	  alleen	  maar	  
leren	  op	  een	  iPad.	  	  

Wij	  zijn	  niet	  bezig	  een	  iPad	  toe	  te	  voegen	  aan	  het	  onderwijs;	  wij	  hebben	  een	  geheel	  nadere	  visie	  op	  
onderwijs	  en	  de	  iPad	  maakt	  dat	  mogelijk.	  Onze	  fysieke	  school	  biedt	  kinderen	  straks	  een	  uitnodigende	  
en	  uitdagende	  omgeving	  waar	  het	  naar	  hartelust	  kan	  spelen	  en	  werken	  en	  talenten	  kan	  ontwikkelen.	  
Zij	  treffen	  er	  een	  taalatelier,	  een	  rekenatelier,	  een	  fijne	  toegankelijke,	  open	  en	  sfeervolle	  ruimte	  om	  
met	  elkaar	  of	  rustig	  alleen	  te	  kunnen	  werken	  aan	  die	  dingen	  waarmee	  zij	  bezig	  zijn,	  stiltewerkplekken	  
en	  ruimtes	  om	  lekker	  te	  lezen,	  te	  spelen	  of	  gewoon	  even	  te	  ontspannen.	  	  

Zij	  delen	  die	  ruimte	  straks	  met	  leerkrachten	  die	  begeleiding	  en	  coaching	  bieden,	  die	  hen	  voorthelpen	  
met	  de	  vragen	  die	  zij	  hebben,	  met	  de	  vakken	  waarmee	  ze	  bezig	  zijn	  en	  die	  hun	  stimuleren	  om	  steeds	  
weer	  op	  onderzoek	  uit	  te	  gaan.	  Ons	  team,	  wij	  zijn	  volop	  met	  de	  selectie	  bezig,	  gaat	  straks	  het	  traject	  
“pedagogische	  tact”	  volgen.	  De	  pedagogische	  visie	  die	  door	  de	  mensen	  rondom	  de	  erudiete	  
hoogleraar	  Luc	  Stevens	  is	  ontwikkeld	  en	  uitgedacht.	  Zijn	  drie	  basisbehoeften:	  competentie,	  
autonomie	  en	  relatie	  kleuren	  het	  pedagogisch	  klimaat	  dat	  onze	  school	  vorm	  gaat	  geven.	  In	  het	  
aangaan	  van	  die	  relatie	  is	  de	  Japanse	  meester	  Toshiro	  Kanamori	  een	  inspiratiebron.	  Zijn	  manier	  om	  
kinderen	  te	  leren	  omzien	  naar	  elkaar	  en	  empathie	  centraal	  te	  stellen	  in	  het	  leerproces	  is	  
indrukwekkend.	  	  

De	  ruggengraat	  van	  ons	  onderwijs	  bestaat	  er	  straks	  uit	  dat	  kinderen	  actief	  bezig	  zijn	  met	  het	  
ontwikkelen	  van	  de	  vaardigheden	  van	  de	  21ste	  eeuw,	  informatiemanagement	  en	  mediawijsheid.	  Dat	  
zijn	  de	  dragers	  van	  het	  schoolconcept	  dat	  wij	  uitrollen.	  Het	  maakt	  kinderen	  in	  een	  doorlopende	  
leerlijn	  van	  0	  tot	  18	  jaar	  tot	  zelfbewuste	  burgers	  die	  zich	  ondernemend	  en	  pro-‐actief	  opstellen	  en	  die	  
vol	  vertrouwen	  nieuwe	  situaties	  kunnen	  aangaan,	  omdat	  zij	  competent	  zijn	  en	  over	  voldoende	  
zelfvertrouwen	  beschikken.	  Zij	  kunnen	  samenwerkingsrelaties	  aangaan,	  weten	  feedback	  te	  
ontvangen	  en	  te	  geven	  en	  weten	  uit	  feiten,	  ideeën	  en	  meningen	  kennis	  te	  construeren.	  	  

Ons	  onderwijs	  is	  niet	  revolutionair.	  Het	  is	  wel	  innovatief.	  Wij	  staan	  deels	  in	  de	  traditie	  van	  andere	  
onderwijsvernieuwers	  en	  bouwen	  daarop	  voort.	  De	  consequentheid	  waarmee	  wij	  gepersonaliseerd	  
onderwijs	  aanbieden,	  individueel	  tot	  leerafspraken	  komen	  en	  optimaal	  vormgeven	  aan	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  unieke	  talenten	  van	  ieder	  kind,	  verschilt	  van	  wat	  mainstream	  onderwijs	  nu	  nog	  
is	  en	  doet.	  Onderwijs	  is	  maatwerk.	  Onderwijs	  is	  ruimte	  geven	  aan	  ieder	  individueel	  kind	  om	  zich	  
optimaal	  te	  ontplooien.	  Het	  is	  geen	  klassengemiddelde,	  geen	  generieke	  set	  met	  doelen	  en	  het	  laat	  
zich	  niet	  louter	  vangen	  in	  gestandaardiseerde	  testen.	  	  

	  



Het	  besef	  groeit	  in	  Nederland	  dat	  het	  roer	  om	  moet.	  Nu	  nog	  kan	  dat	  vanuit	  het	  onderwijsveld	  zelf.	  
Door	  volop	  in	  te	  zetten	  op	  veranderingen	  die	  vanuit	  leerkrachten	  en	  professionals	  zelf	  ontstaan.	  Als	  
wij	  talmen	  en	  te	  lang	  wachten,	  is	  het	  de	  samenleving	  die	  de	  verandering	  aan	  het	  onderwijs	  dicteert.	  
Die	  situatie	  is	  ongewenst	  want	  de	  verandering	  die	  echt	  nodig	  is,	  lukt	  alleen	  als	  zij	  gedragen	  wordt	  
door	  enthousiaste	  en	  bevlogen	  leerkrachten	  die	  daar	  vol	  voor	  gaan.	  	  	  	  

Nog	  een	  paar	  maanden	  en	  dan	  gaan	  wij	  –	  als	  de	  laatste	  puzzelstukjes	  op	  hun	  plek	  vallen	  –	  van	  start	  
met	  de	  Steve	  JobsSchool	  Breda.	  Met	  veertig	  tot	  vijftig	  kinderen,	  een	  compact	  team	  van	  drie	  mensen	  
en	  een	  schil	  van	  freelance	  vakleerkrachten.	  Daaromheen	  staat	  een	  groep	  van	  “critical	  friends”	  die	  
ons	  scherp	  zal	  houden	  en	  meehelpen	  het	  onderwijsconcept	  goed	  door	  te	  ontwikkelen.	  De	  kennis	  en	  
ervaring	  die	  wij	  opdoen	  willen	  wij	  toegankelijk	  maken	  voor	  iedereen	  in	  het	  onderwijsveld	  die	  daar	  
belangstelling	  voor	  heeft.	  	  

Het	  team	  is	  bijna	  gevormd,	  de	  eerste	  concrete	  inschrijvingen	  komen	  binnen	  in	  de	  mailbox.	  De	  
komende	  weken	  zijn	  spannend.	  Over	  twee	  weken	  weten	  wij	  of	  Breda	  het	  meest	  innovatieve	  
onderwijs	  van	  Nederland	  krijgt.	  Een	  school	  waar	  het	  kind	  echt	  centraal	  staat.	  	  

	  


